
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 23.09 DO 29.09.2019.

PONIEDZIAŁEK  –  23.09.2019;  św.  o.  Pio  z Pietrelciny,  prezbitera
(wspomnienie).
18:00 Do  Bożej  Opatrzności  w  intencji  rodziny  Leokadii  i Joachima

Czechów.

WTOREK – 24.09.2019.
 8:00 Za ++ rodziców Annę i Ryszarda Klimów.

18:00 Za + Gerarda Syrnika w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 25.09.2019.
 8:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Czogalików.

CZWARTEK – 26.09.2019.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18:00 Szkolna: Za + Bronisława Źrebca - w dniu urodzin.

PIĄTEK – 27.09.2019; św. Wincentego à Paulo, prezbitera (wspomnienie).
18:00 Za ++ Franciszkę i Alfonsa Łyczków.

SOBOTA – 28.09.2019; św. Wacława, męczennika (wspomnienie).
 8:00 Za + Henryka Bienię - w dniu urodzin.

13:00 W intencji Beaty i Janusza Cyranków – z okazji 25. rocznicy ślubu.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.2019.
 8:00 Do Bożej Opatrzności w pewnej intencji.

10:00 Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Hanny i Mateusza Łyczków.
14:00 Nieszpory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszam na Nieszpory o godz. 14:00.

2. Dzisiaj  w Rudach  o godz.  17:00  kolejny  koncert  organowy  z cyklu
„Muzyka  w starym  opactwie”.  Grać  będzie  p.  Mariola  Brzoska.
Zapraszam.

3. Koło emerytów zaprasza na urodzinowe spotkanie seniorów we wtorek
o godz. 15:00 w Domu Parafialnym.

4. Msza  św.  szkolna w czwartek  o 18:00.  Zapraszam  wszystkie  dzieci  
i młodzież.

5. Spotkanie biblijne w czwartek o 19:00 w domu parafialnym. Zapraszam
wszystkich. W tym roku będziemy zgłębiać Ewangelię św. Jana.

6. Próba chóru w piątek o 19:00, próba scholii w sobotę o 10:00. 

7. W  sobotę  w sanktuarium  MB  Pokornej  w Rudach  diecezjalna
pielgrzymka rowerzystów. Msza św. o 11:00.

8. Jesienną pielgrzymkę planujemy w sobotę 5. października Częstochowy
na  Jasną  Górę.  Oprócz  sanktuarium  Jasnogórskiego  chciałbym
zaproponować odwiedzenie wystawy multimedialnej „Śladami Jezusa”,
która  w ciekawy  sposób  pokazuje  historię  niektórych  miejsc
w Jerozolimie.  Koszt  pielgrzymki  to  50  zł  (dla  ministrantów,  scholii
i chórzystów 20 zł.). Zapraszam do udziału. Zapisy w zakrystii.

9. W sobotę 19 października w Kuźni Raciborskiej  (w godz.  od 10.00 do
18.00)  odbędą  się  jednodniowe nauki  przedmałżeńskie obejmujące
wszystkie  katechezy  ogólne.  W trzech  spotkaniach  w Poradni
Małżeńskiej  para  jest  zobowiązana  wziąć  udział  indywidualnie.
Szczegóły  programu  na  dołączonym  plakacie.  Prosimy  o wcześniejsze
zgłoszenia: 32 419 13 54.

10. Chcę  przypomnieć  rodzicom,  ze  mają  prawo  do  wychowania  dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest to ważne dzisiaj, gdy niektóre
podmioty próbują także w szkołach proponować zajęcia edukacyjne czy
warsztaty dotyczące np. edukacji seksualnej, pojęć płci „kulturowej” lub
„społecznej”,  problemów  równości  i różnorodności  w odniesieniu  do
seksualności  i płciowości.  Dlatego  zachęcam  do  składania  w szkołach
oświadczenia  rodzicielskiego,  by  zapobiec  wprowadzaniu  tego  typu
zajęć bez wiedzy i zgody rodziców. Wzór oświadczenia można zabrać –
jest  z tyłu  kościoła.  Więcej  materiałów  na  ten  temat  na  stronie
dlarodzicow.ordoiuris.pl 

11. Dziękuję  za  przygotowanie  kościoła na  niedzielę.  W tym  tygodniu
pracowały  panie:  Elżbieta  Bytomska,  Gabriela  Haberkiewicz,  Anna
Mertas, Gabriela Woszczyna i Matylda Źrebiec.

12. Dziękuję również za prace przy ogrodzeniu. W tym tygodniu pracowali:
Norbert Nowak, Henryk Walenko, Henryk Broża, Piotr Banaszek, Alojzy
Wydra, Józef Krupa i Henryk Kuska.


